
 
 

 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Tecnologias na Tradução e Interpretação 

Docente responsável: Quintino Martins de Oliveira – quintino_oliveira@ufg.br 

Carga horária semestral: 64 h/a 

Semestre/ano: 02/2020  

Período da disciplina condensada: 14/05/2021 a 31/05/2021 

Turma: 4º período 

Horário: 

A disciplina será dividida em dois momentos: momentos síncronos (encontros online com o 
professor) e assíncronos (atividades de preparo, prática e produção). Abaixo, temos a 
organização de como serão esses encontros: 

• (síncrono – encontros virtuais online na plataforma Zoom) 

     2 encontros síncronos (segundas e quartas)  

•  (assíncrono – atividades de estudo e postagens nas plataformas do G.Suite) 

     4 encontros assíncronos por semana (terça, quinta, sexta e sábado) 

Para uma melhor organização didática, todos os links dos momentos síncronos e assíncronos 
serão postados no SIGAA e no Google Sala de Aula. 

 

Ementa: Tecnologias envolvidas nas atividades de tradução e interpretação do par linguístico 

Libras/Português. Tecnologias assistidas no contexto da interpretação e da tradução. Noções de 

planejamento, produção, edição e publicação de vídeos. 

1 - Objetivo (geral e específico):  
 
1.1 Geral: Desenvolver a competência tradutória a partir de atividades práticas de tradução e de 
interpretação com o uso de ferramentas tecnológicas no contexto remoto. 
 

1.2 Específicos:  

1.2.1 Analisar a influência tecnológica no processo de tradução e de interpretação como 

parte da competência tradutória do tradutor-intérprete de forma remota e virtual. 

1.2.2 Conhecer e manipular ferramentas tecnológicas relevantes para o trabalho de 

tradução e interpretação no contexto virtual e remoto. 

1.2.3 Incentivar a prática de uso da tecnologia no trabalho de tradução e de interpretação 

de Libras/Português de forma síncrona e assíncrona na modalidade remota. 



 

2. Conteúdo programático: 
 

2.1 Unidade temática 1: A tecnologia na atividade de tradução e de interpretação de 
Libras/Português. 

• Libras e Tecnologias: As ferramentas tecnológicas disponíveis na atuação dos 
profissionais tradutores e intérpretes de Línguas Orais e de Línguas de Sinais; 

• Ferramentas tecnológicas que auxiliam o trabalho do tradutor e do intérprete de 
Libras/Português. 

 

2.2. Unidade temática 2: Tecnologia na atuação da tradução e da interpretação de 
Libras/Português em diferentes áreas de atuação. 

• Plataformas virtuais utilizadas, no contexto remoto, no trabalho de interpretação de 
Libras/Português; 

• Produção de vídeos (Gravação, edição e aplicativos) 

• Legendagem (softwares); 

• Estúdio de gravação (projeto e execução); 

• Janelas de tradução e interpretação (Rhanna) 

• Transmissões on-line da interpretação (grupos em redes sociais) 

• Possíveis propostas trazidas pelos estudantes. 

 

3. Metodologia: 
 
Os encontros serão ministrados, de forma remota, em atividades síncronas e assíncronas. 

As atividades síncronas (professor e alunos interagindo em tempo real) e assíncronas (professor 

e alunos interagindo em tempos diversos) serão focadas em momentos de compreensão e de 

prática de tradução e de interpretação Libras/Português. Os links serão postados na plataforma 

SIGAA e na plataforma Google Sala de Aula (Google Classroom) previamente para os 

estudantes. As atividades estão organizadas da seguinte forma: 

Atividades Síncronas: Encontros virtuais on-line na plataforma Zoom com o e com a 

autorização dos estudantes para a gravação das aulas e disponibilização dos links no SIGAA e 

Google Sala de Aula. 

Atividades Assíncronas: O professor disponibilizará no Google Classroom materiais diversos 

(textos, vídeos, imagens, aplicativos, sites, links, entre outros), que contemplem o conteúdo 

programático estudado para o acesso dos estudantes e as atividades de produção serão enviadas 

(postadas) nos ambientes virtuais estudados (Flipgrid, Zoom, Google Sala de Aula, Youtube 

entre outros), previamente acordados e esclarecidos aos estudantes. 

 

3.1 Produção do/a estudante: As atividades de produção/prática serão realizadas em diferentes 

ambientes virtuais de aprendizagem, com o objetivo de conhecê-las e de refletir sobre possíveis 

estratégias de tradução e de interpretação, bem como possíveis estratégias de trabalho em 



equipe.  

Em caso de dificuldades no acesso às atividades remotas propostas e acordadas em sala virtual 

de aprendizagem, os estudantes poderão recorrer ao professor através do e-mail institucional 

quintino_oliveira@ufg.br para buscar alternativas de realização dessas atividades. 

 
3.1.2 Frequência do/a aluno/a: 

 

O controle da assiduidade dos alunos nas atividades será realizado em duas maneiras: 

Forma síncrona: Durante os encontros virtuais, o professor realizará a chamada no SIGAA de 

forma compartilhada com a turma.  

Forma assíncrona: Através do acompanhamento do acesso e da entrega da produção das 

atividades propostas realizadas nos ambientes virtuais estudados nas datas estabelecidas nesse 

plano, no item cronograma. 

 
4. Avaliação: 

 
A avaliação será contínua e formativa. Os objetivos da avaliação serão esclarecidos e elencados 

aos estudantes previamente. Teremos atividades avaliativas individuais e em grupos. Será 

considerado aprovado o estudante que obtiver 75% de frequência mínima e nota média de 6,0. 

A nota final será composta pela somatória da N1 e N2. Na tabela abaixo está proposto o tipo de 

atividade, o conteúdo que será avaliado, a data da postagem e o valor de cada avaliação. 

 
 
 

N1: Assíncronas 
6.0 pontos 

Atividade Conteúdo Data da 
postagem 

Valor 

Atividade 1 Projeto de tradução 18/05 2.0 
Atividade 2 Tradução (plataforma 

livre) 
24/05 4.0 

Total                          6.0 pontos 
 

N2: Assíncronas 
4.0 pontos 

Atividade Conteúdo Data da 
postagem 

Valor 

Atividade 3 Interpretação 
(equipe): transmissão 
online. 

27/05 2.0 

Atividade 4 Tradução (Janela de 
tradução) 

29/05 2.0 

Total                           4.0 pontos 
 
 
 
 
4.1. critérios de avaliação. 



 
Os critérios para a avaliação serão: 
 
• Entrega de atividades propostas postadas no Google Sala de Aula (de forma assíncrona. 
• pontualidade no envio das atividades propostas, adequada compreensão dos conceitos etc. 

 
 
4.2. Notas: 
As notas estão divididas em N1 – 6.0 pontos e N2 – 4.0 pontos. Sendo assim, a média final será 
calculada no valor de N1+N2. 
A média será composta com a seguinte fórmula: 6.0 (N1) + 4.0 (N2) = 10,0 pontos (Média 
final). 
 
 

5. Quanto ao uso do material no período de atividades remotas 

Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da 
pandemia pelo coronavirus (SARS-CoV-2), o que por sua vez, motivou a adoção do modelo de 
ensino remoto emergencial, com vistas à proteção dos direitos autorais, de imagem e voz de 
professor(es) e estudantes, abaixo estão elencadas algumas medidas/resoluções, as quais 
deverão ter a ciência e concordância de todos os envolvidos nas atividades de ensino previstas 
para esta disciplina.  

1. No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas 
poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz do 
professor e dos estudantes. A gravação das atividades remotas ocorrerá a partir da 
anuência conjunta do docente responsável pela disciplina e os alunos nela regularmente 
matriculados.  

2. Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas o professor e os 
estudantes regularmente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização do 
professor, o acesso de terceiros ao ambiente virtual de ensino remoto, que porventura, 
não estejam diretamente envolvidos com as atividades nela desenvolvidas.  

3. Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pelo professor, não 
poderão ser objeto de divulgação ao público externo, seja por meio de redes sociais, 
filmagens, vídeos, impressos de fotografias e quaisquer outros meios de publicação e 
comunicação.  

4. O material didático produzido e fornecido pelo professor deve ser utilizado apenas para 
fins educacionais e pedagógicos da disciplina.  

5. Éproibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas 
gravadas sem a autorização expressa do professor.  
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8. Observações 

a) O cronograma está sujeito a alterações podendo haver alternância de datas e acréscimo 
de textos ao longo da disciplina, ambos com aviso prévio.  

b) A frequência do aluno seguirá o documento de “Diretrizes Institucionais para 
Organização Didático Pedagógica do Ensino Remoto Emergencial na UFG”, conforme 
exposto na seção VI do artigo 11 da nova Instrução Normativa da UFG. É necessário 
atingir o mínimo de 60% da nota total (nota 6,00) para aprovação na disciplina.  

c) Atentem-se para os horários síncronos e para os períodos de postagens de atividades 
assíncronas para não se prejudicarem com o quesito frequência e avaliação. 

 
9. Cronograma  

 
O cronograma das nossas atividades semanais está organizado em 16 encontros, divididos em 
atividades síncronas e assíncronas. Serão dois encontros síncronos e 4 assíncronos, conforme 
observa-se na tabela a seguir: 
 
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
Síncrono Assíncrono 

 
Síncrono Assíncrono Assíncrono 

 
Assíncrono 

 
 
* Cronograma sujeito a alterações: A proposta poderá ser modificada conforme andamento da 
turma, seu acesso às ferramentas tecnológicas, aos recursos viabilizados nas plataformas 
digitais, bem como seu processo de aquisição de língua de sinais. 
 
 
 
 


